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DE BRON IN CORONATIJD
Het aantal leerlingen in quarantaine en ook het aantal leerlingen die positief testen
op Covid-19 stijgt. Nadat we eerder de mondmaskerplicht al uitbreidden tot het hele
schooldomein en de lockerzalen sloten, gaan na de herfstvakantie nog enkele extra
maatregelen in.
Al onze leerlingen krijgen zo veel mogelijk les in een vast klaslokaal, ook de leerlingen
van het vijfde en het zesde jaar. Om een snellere en efficiëntere contactopsporing
toe te laten, krijgen alle leerlingen in het klaslokaal een vaste plaats toegewezen.
Ook in het restaurant komen er per klasgroep vaste plaatsen.
Dit zijn bijzondere tijden. We roepen al onze leerlingen op om binnen én buiten de
school de veiligheidsvoorschriften te allen tijde correct op te volgen. Enkel zo kunnen we de verspreiding van het virus terugdringen en houden we ons onderwijs zo
veel mogelijk coronavrij.

MELDINGEN VAN QUARANTAINE EN BESMETTING
Meldingen van besmetting en quarantaine gebeuren door de ouders tijdens de openingsuren van de school telefonisch (051 42 49 00) en buiten de openingsuren via email (debron@molenland.be). Daarna brengen we de leraars op de hoogte, zodat het
afstandsonderwijs opgestart kan worden.
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INFORMATIE EN COMMUNICATIE
“Wanneer gaan we naar het toneel? Wanneer is er die excursie? Wat is de bestemming van onze schoolreis?” Het zijn vragen die elk jaar opnieuw de kop opsteken. We
hebben op school heel wat middelen ter beschikking om onze leerlingen en hun ouders goed te informeren over het reilen en zeilen in De Bron.

✓ Voor ouders en leerlingen is er maandelijks deze nieuwsbrief: naast de maandkalender vindt u er informatie over voorbije en toekomstige activiteiten. De nieuwsbrief bevat ook tal van belangrijke mededelingen.
✓ Klassenleerkrachten en vakleerkrachten communiceren met de ouders vooral via
de schoolagenda en de rapporten.
✓ Op dinsdag en vrijdag is er regelmatig klaspost. De leerlingen krijgen brieven mee
met uitleg over activiteiten allerhande.
✓ Aan het einde van elk trimester brengen we een tweeledig schooltijdschrift uit:
het eerste deel heet ‘Druppel’ en het tweede deel, dat voor de leerlingen van de
derde graad is bestemd, draagt de naam ‘The Bronx’ en wordt door de zesdejaars
van het project ‘Verschreven glorie’ opgesteld.
✓ De leerlingen raadplegen best elke dag even de infoschermen op school. Ze kunnen er lezen of er een speciale activiteit gepland staat die dag, of een leerkracht
afwezig is en of er dringend nieuws is.
✓ Om door het bos de bomen nog te kunnen zien krijgen de leerlingen van de eerste
graad een extra geheugensteuntje door middel van het tweewekelijkse Flash-magazine dat in het klaslokaal opgehangen wordt. Het document, dat gedrukt wordt
op felgekleurd papier, bevat naast een kalender ook een taal- en een zorgtip.
✓ Iedereen kan terecht op onze website, www.debrontielt.be, voor de kalender en
informatie over onze school, sportnieuws, initiatieven van alle mogelijke werkgroepen enz. Je vindt er ook verslaggeving van excursies, lezingen en activiteiten.
✓ Wie heel dicht op het Bronnieuws wil zitten, kan ons volgen en liken op Facebook
en op Twitter!

CONTACT
Met vragen of mededelingen kunt u steeds terecht aan het onthaal (051 42 49 00).
Van daaruit formuleert men een antwoord of brengt men u in contact met de bevoegde persoon. Als alternatief is er debron@molenland.be of het contactformulier
op onze website (www.debrontielt.be, rubriek ‘contact’).
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AGENDA

NOVEMBER-DECEMBER 2020
HERFSTVAKANTIE
Zaterdag 31 oktober – dinsdag 10 november
Wo.
Do.
Ma.
Do.
Vr.
Ma.
Di.
Wo.
Di.
Wo.
Do.
Vr.

11/11
12/11
16/11
03/12
04/12
07/12
08/12
09/12
15/12
16/12
17/12
18/12

>>>>
16:15
16:30
08:25
08:25
08:25
08:25
08:25
08:25
>>>>
>>>>
16:00

Wapenstilstand (lesvrije dag)
tweede en derde graad – eventuele inhaaltoetsen (L2.02)
avondstudie start weer op
vijfdes en zesdes – start proefwerkenperiode
vierdes – start proefwerkenperiode
2KTG/KTL en derdes – start proefwerkenperiode
1A06-07-08-09 en 2MTW – start proefwerkenperiode
1A01-02-03-04-05 – start proefwerkenperiode
laatste proefwerkdag
klassenraden (lesvrije dag voor leerlingen)
klassenraden (lesvrije dag voor leerlingen)
oudercontact

INHAALTOETSEN
Eventuele inhaaltoetsen voor de tweede en derde graad worden afgenomen op donderdag 12 november om 16.15 uur in L0.02.
Leerlingen van de eerste graad die door afwezigheid hun herfsttoets van wiskunde,
Nederlands en/of Frans gemist hebben, halen die in op volgende momenten:
Eerste jaar

Tweede jaar

wiskunde
Nederlands
Frans
Frans
Nederlands
wiskunde

donderdag 12 november
vrijdag 13 november
maandag 16 november
donderdag 12 november
vrijdag 13 november
maandag 16 november

lesuur: 1 + 2
lokaal: R0.02

AVONDSTUDIE
De eerste dag na een schoolvakantie is er geen avondstudie. Door het verlengen van
de herfstvakantie tot woensdag 11 november is de eerste avondstudie pas op maandag 16 november.
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VEILIG IN HET VERKEER
We herhalen het bericht uit de nieuwsbrief van augustus. We
willen vragen dat ouders hun kind(eren) niet afzetten op het
voetpad en zebrapad vlak voor de school, evenmin als vlak voor de schoolpoort met
toegangsweg.
Dit veroorzaakt opstoppingen en creëert gevaarlijke situaties, in het bijzonder voor
voetgangers en fietsers. Er zijn even verderop verkeersluwe plaatsen waar kinderen
uit de wagen kunnen stappen en op een veilige manier verder naar school kunnen
wandelen (bv. Felix D’Hoopstraat en Rameplein).
We willen leerlingen die met de fiets naar school komen, met aandrang vragen om
te controleren of hun fiets goed uitgerust is. Check voor- en achterlicht, reflectoren,
bel en dergelijke. Zeker nu het dagelijks vroeger donker wordt, is een verkeersveilige
fiets geen overbodige luxe!

DE BRON IN DE PRIJZEN
We dragen onze Europese traditie hoog in het
vaandel en bieden onze leerlingen, ook in deze coronatijden, via verschillende eTwinningprojecten
de kans om digitaal samen te werken met partners
uit verschillende Europese landen.

E-TWINNINGPRIJZEN VAN
1 000 EURO EN 1 750 EURO
Op woensdag 14 oktober vond de digitale uitreiking van de eTwinningawards plaats. Twee van
onze projecten van vorig schooljaar kregen een
bekroning: het Buurklassenproject ‘Jij en ik samen
de boom in’ van tweedejaars met leerlingen uit onze partnerschool in Oldenzaal (Nederland) en het wetenschapsproject ‘Physics, savior of the planet’, waarin vijfdejaars
samenwerkten met onze partners uit Italië.
Het Buurklassenproject haalde trouwens de hoofdprijs van alle eTwinningprojecten
in België binnen, goed voor 1750 euro. De eTwinningprijs voor het fysicaproject van
de vijfdejaars is goed voor 1000 euro.
De jury was lovend over beide projecten en onder de indruk van de sterke inhoud,
duidelijke inbedding in de leerplannen en de vakoverschrijdende aanpak. We zijn bijzonder trots! Van harte proficiat aan de betrokken leerlingen en leerkrachten!
Nieuwsbrief De Bron

4

